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Afsluiting Eetclub

Zomerse salades op het terras
De Eetclub kwam woensdag 11 juni voor de laatste
keer dit seizoen bijeen. De deelnemers genoten van al
het lekkers dat was klaargemaakt. Tonijnpastasalade,
vleessalade, aardappelspeksalade, mozzarella met
tomaat en basilicum, gevulde wraps, gerookte zalm en
versgebakken eigen brood. Klinkt goed, nietwaar?
Het was ook prachtig weer dus zat iedereen gezellig
buiten bij elkaar op het terras van Alice Streekstra.
Na de zomerstop komt de Eetclub weer samen op
woensdag 10 september. In het nieuwe dorpshuis.

Dag van de
Daadkracht
Zaterdag 21 juni

Gedeputeerde Besselink en radio Noord op
bezoek in het dorpshuis
Ter gelegenheid van de Dag van de Daadkracht bracht
Marianne Besselink van de provincie Groningen een
werkbezoek aan het dorpshuis van Pieterburen en het
initiatief van een dierenweide en speelveld in Delfzijl.
Radio Noord volgde de politica in haar kielzog. De
reporter Ronald Niemeyer van het programma Noord
en Ommeland interviewde 's morgens naast Marianne
ook Annelies Borchert en Wil Boekbinder. Annelies
sprak over het waarom en het unieke karakter van het
nieuwe ondernemende dorpshuis. In het korte
interview vertelde Wil verder over het nieuwe
dorpslogement van negen hotelkamers op de
bovenetage. De uitzending werd zaterdag 21 juni live
om even na half elf uitgezonden.

Woensdag 2 juli

Samenwerkingscontract KNHM
Woensdag 2 juli tekenden de heren Frank van Bussel
en Jur Stavast van de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij een samenwerkingsovereenkomst
met de dames Annelies Borchert en Hanny Hiddema
van de Stichting Dorpshuis Pieterburen.
Uit het persbericht van KNHM: KNHM Participaties BV
gaat investeren in het dorpshuis. KNHM gelooft dat
ondernemerschap uiteindelijk gezondere en meer
duurzame initiatieven voortbrengt en investeert
daarom in de groeiende groep ondernemers die
financieel rendement combineert met maatschappelijk
rendement. Dorpshuis Pieterburen is één van de
sociale ondernemingen waarin KNHM investeert.
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22 t/m 27 juli

Inzamelingsactie oud papier
Eind juli staat de oud papier container op de hoek
achterin op de parkeerplaats van het Pieterplein. De
opbrengsten komen ten goede aan de dorpshuizen van
Pieterburen en Westernieland.
Onderaan de nieuwsbrief kunt u kennis maken met
Jitse Drent, de penningmeester van het dorpshuis van
Westernieland die dit coördineert en regelt.

Theatershop

Online kaarten kopen en reserveren
Op de website van het dorpshuis is vanaf deze maand
de theatershop geopend. U kunt hier online kaarten
voor de theatervoorstellingen kopen of reserveren.
Reserveringen liggen op de avond van de voorstelling
een half voor aanvang klaar bij de entreekassa.
E-tickets worden na betaling via de mail toegezonden.
En dat is weer makkelijk want dan hoeft u niet in rij te
staan op de avond van de voorstelling.

VOORUITBLIK

Lunch voor alle dorpsbewoners
Zaterdag 26 september bent u uitgenodigd om te
komen lunchen in het dorpshuis. De lunch wordt mede
mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en is de
eerste activiteit die in het kader van de openstelling
van het nieuwe dorpshuis gehouden wordt.

zat. 26 sep.

Meer informatie volgt nog.
vr.7 nov.

Mijn Ede
Het intieme theater van dorpshuis Pieterburen
presenteert op vrijdag 7 november de productie over
het leven van Marcel Hensema van het Noord
Nederlands Toneel. In de voorstelling is te zien en
vooral te horen hoe de liederen van Ede Staal
verweven zijn met grote momenten uit een leven.
Toegangskaarten € 15. Nu te bestellen in de
Theatershop van www.dorpshuispieterburen.nl
Goede ideeën?
Heb je een goed idee voor het nieuwe dorpshuis? Of
ken jij iemand met een leuk plan(netje)? Jouw tip is
welkom. Wie weet kan het nog dit najaar …
info@dorpshuispieterburen.nl of bel T 442758.

BOUWNIEUWS
bouw

afwerking

vrijwilligers
helpen mee

Goede vorderingen boven en beneden
In juni en juli is alles op alles gezet voor oplevering
van de bouw. Zoals zo vaak wegen de laatste loodjes
het zwaarst maar voorman Jeroen Diephuis hield het
hoofd koel en wist met zijn mannen het grootste deel
van de klus te klaren.
In de bouwvakantie gaan we de boel afwerken. We
gaan de raam- en deurkozijnen, wanden en plafonds
schilderen. En de betonvloer krijgt een beschermende
epoxylaag.
Er hebben zich al verschillende vrijwilligers aangemeld
om te helpen. Fantastisch! We gaan vanaf 18 juli aan
de slag. Hulpkrachten zijn nog van harte welkom. Laat
maar weten via info@dorpshuispieterburen.nl of een

2

belletje naar Annelies (435534) of Rita (442758).
binnen- en
buitenwerk

Dubbele beglazing, keukens, enz.
De werkzaamheden van juni stonden in het licht van
het plaatsen van de nieuwe ramen beneden en de
dakramen boven. Ook is de afgelopen maand de
keuken afgeleverd en gemonteerd. De elektricien
heeft aansluitpunten voor de armaturen afgemaakt en
draden getrokken. De bouwers hebben de wanden
afgesmeerd en tegels gelegd. De stukadoors hebben
vervolgens in juli het stucwerk aangebracht.

zonnepanelen

Subsidie van de NAM
De initiatiefgroep heeft van meet af aan gepleit en
gezocht naar duurzame energie oplossingen voor het
nieuwe dorpshuis. Dat is uitgewerkt met plafond- en
dakisolatie, vloerverwarming en dubbele beglazing.
Maar de beoogde zonnecollectoren en zonnepanelen
pasten helaas niet in het bouwbudget en moesten het
veld ruimen. Tot nu. Want de Nederlandse Aardolie
Maatschappij B.V. heeft ons in mei een subsidie
toegekend voor de aanleg van zonnepanelen.
34 stuks! Hiermee kunnen we straks flink besparen op
de maandelijkse energielasten. Geweldig.

Even voorstellen

Jitse Drent
De redactie laat u deze maand kennismaken met
Jitse Drent, oud dorpsgenoot en thans woonachtig in
Baflo. Jitse is geboren en getogen in ons prachtige
dorp en zijn ouders wonen hier nog steeds.
Jitse coördineert al jarenlang met de gemeente en de
containerleveranciers de inzamelingsacties van het
oud papier. Eerst voor de voetbalvereniging van PWC
(Pieterburen Westernieland Combinatie) en nu voor
beide dorpshuizen. Jitse is een echt verenigingsmens.
Of het nu gaat over de toenmalige jeugdsoos van
Pieterburen, bestuur van PWC, oudejaarsklaverjassen,
spelavond in Pieterburen, kegelen in Zoutkamp,
bestuur dorpshuis Westernieland of schrijven voor de
krant …. Jitse is er bij en doet actief mee!

Sponsors realisatie

De realisatie van het dorpshuis en negen hotelkamers
wordt mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de
KNHM, het Scholten Kamminga fonds, Oranje Fonds,
NAM, Skanfonds, Stichting Doen, VSB fonds,
Gemeente De Marne, Leader, Provincie Groningen en
Waddenfonds.

Sponsor inrichting

De Keukenkampioen te Groningen.

Geïnteresseerd?

Ga naar de website www.dorpshuispieterburen.nl.
U kunt zich daar in- en uitschrijven voor de
nieuwsbrief. Of mail rechtstreeks naar
info@dorpshuispieterburen.nl
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